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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 المقدمة

نيا لكبيرة إال  }: ، وقاؿ عف الصبلة { وقوموا هلل قانتيف }: الحمد هلل رب العالميف ، الذي قاؿ في كتابو المبيف  وا 
رسوؿ اهلل وعمى آلو وصحبو أجمعيف والصبلة والسبلـ عمى إماـ المتقيف وسيد الخاشعيف محمد  {عمى الخاشعيف 

  وبعد. 

فإف الصبلة أعظـ أركاف الديف العممية ، والخشوع فييا مف المطالب الشرعية ، ولما كاف عدو اهلل إبميس قد أخذ 
ثـ آلتينيـ مف بيف أيدييـ ومف خمفيـ وعف أيمانيـ وعف  }:العيد عمى نفسو بإضبلؿ بني آدـ وفتنتيـ ، وقاؿ 

مف أعظـ كيده صرؼ الناس عف الصبلة بشتى الوسائؿ ، والوسوسة ليـ فييا لحرمانيـ لذة ىذه صار  {شمائميـ 
ضاعة أجرىـ وثوابيـ، ولما كاف الخشوع أوؿ ما ؽ فينا يرفع مف األرض ونحف في آخر الزماف ، انطب العبادة وا 

، وُرّب مصؿٍّ  دينكـ الصبلةتفقدوف مف  أوؿ ما تفقدوف مف دينكـ الخشوع ، وآخر ما:قوؿ حذيفة رضي اهلل عنو 
ومما يممسو المرء مف نفسو ويسمعو  1/521المدارج . فيو ، ويوشؾ أف تدخؿ المسجد فبل ترى فييـ خاشعا  ألخير

مف كثرة المشتكيف مف حولو بشأف قضية الوساوس في الصبلة وفقداف الخشوع ؛ تتبيف الحاجة إلى الحديث عف 
  :سي وإلخواني المسمميف أسأؿ اهلل أف ينفع بيا ىذا الموضوع ، وفيما يمي تذكرة لنف

  { قد أفمح المؤمنوف الذيف ىـ في صبلتيـ خاشعوف} : فقد قاؿ اهلل تعالى 

انخشوع هو انسكون وانطمأويىح وانتؤدج وانوقار وانتواضع وانحامم عهيه انخوف مه هللا " أي خائفون ساكىون و
انمذارج  وانخشوع هو قياو انقهة تيه يذي انزب تانخضوع وانذل 6/414دار انشعة . تفسيز اته كثيز ط. " ومزاقثته 

1/520  

الركوع والخشوع وغض البصر وخفض الجناح مف : فمف القنوت :  ( قوموا هلل قانتيف) : ويروى عف مجاىد قاؿ 
  1/188رىبة اهلل عز وجؿ تعظيـ قدر الصبلة 

  .ومحؿ الخشوع في القمب وثمرتو عمى الجوارح 

ضاء تابعة لمقمب فإذا فسد خشوعو بالغفمة والوساوس فسدت عبودية األعضاء والجوارح فإف القمب كالممؾ واألع
واألعضاء كالجنود لو فبو يأتمروف وعف أمره يصدروف فإذا ُعزؿ الممؾ وتعّطؿ بفقد القمب لعبوديتو ضاعت 

  .الرعية وىي الجوارح

  :ص ومن عالمات اإلخالوأما التظاىر بالخشوع ممقوت ، 
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  إخفاء الخشوع

أف ترى الجسد خاشعا : وما خشوع النفاؽ قاؿ : إياكـ وخشوع النفاؽ فقيؿ لو : كاف حذيفة رضي اهلل عنو يقوؿ 
ورأى . كاف ُيكره أف ُيري الرجؿ مف الخشوع أكثر مما في قمبو : وقاؿ الفضيؿ بف عياض . والقمب ليس بخاشع 

وأشار إلى  اال ىاىنفبلف ، الخشوع ىاىنا وأشار إلى صدره ،  يا:  بعضيـ رجبل خاشع المنكبيف والبدف فقاؿ
  1/521المدارج . منكبيو 

خشوع اإليماف ىو خشوع القمب : " وقاؿ ابف القيـ رحمو اهلل تعالى مبّينًا الفرؽ بيف خشوع اإليماف وخشوع النفاؽ 
 كسرة ممتئمة مف الوجؿ والخجؿ والحب والحياء هلل بالتعظيـ واإلجبلؿ والوقار والميابة والحياء ، فينكسر القمب هلل

وأما خشوع النفاؽ فيبدو عمى . و شيود نعـ اهلل وجناياتو ىو ، فيخشع القمب ال محالة فيتبعو خشوع الجوارح 
أعوذ باهلل مف خشوع النفاؽ ، قيؿ لو : الجوارح تصنعا وتكمفا والقمب غير خاشع ، و كاف بعض الصحابة يقوؿ 

فالخاشع هلل عبد قد خمدت نيراف شيوتو . أف يرى الجسد خاشعا والقمب غير خاشع : نفاؽ ؟ قاؿ وما خشوع ال: 
، وسكف دخانيا عف صدره ، فانجمى الصدر وأشرؽ فيو نور العظمة فماتت شيوات النفس لمخوؼ والوقار الذي 

ميو مف ربو فصار مخبتا لو حشي بو وخمدت الجوارح وتوقر القمب واطمأف إلى اهلل وذكره بالسكينة التي نزلت ع
، والمخبت المطمئف ، فإف الخبت مف األرض ما اطمأف فاستنقع فيو الماء ، فكذلؾ القمب المخبت قد خشع 

وعبلمتو أف يسجد بيف يدي ربو  يجري إلييا الماء فيستقر فييا ، واطمأف كالبقعة المطمئنة مف األرض التي
فيذا خشوع اإليماف ، وأما القمب المتكبر . يرفع رأسو عنيا حتى يمقاه  إجبلال لو وذال وانكسارا بيف يديو سجدة ال

فإنو قد اىتز بتكبره وربا فيو كبقعة رابية مف األرض ال يستقر عمييا الماء وأما التماوت وخشوع النفاؽ فيو حاؿ 
رادات فيو يتخشع في  عند تكمؼ إسكاف الجوارح تصنعا ومراءاة ونفسو في الباطف شابة طرية ذات شيوات وا 

  .األردف  -دار الفكر . ط 314:كتاب الروح ص. الظاىر وحية الوادي وأسد الغابة رابض بيف جنبيو ينتظر الفريسة 

وحيئذ تكوف عما عداىا ، وآثرىا عمى غيرىا، والخشوع في الصبلة إنما يحصؿ لمف فّرغ قمبو ليا ، واشتغؿ بيا" 
 5/456تفسير ابف كثير "  (جعمت قرة عيني في الصبلة ..):ميو وسمـما قاؿ النبي صمى اهلل عراحة لو وقرة عيف ك

  3124وىو في صحيح الجامع  3/128والحديث في مسند أحمد 

سورة األحزاب وقد ذكر اهلل الخاشعيف والخاشعات في صفات عباده األخيار وأخبر أنو أعد ليـ مغفرة وأجرا عظيما 
35  

نيا لكبيرة إال  }:عمى العبد قاؿ تعالى  ر الصبلةومف فوائد الخشوع أنو يخفؼ أم واستعينوا بالصبر والصبلة وا 
  125/ 1تفسير ابف كثير . أي مشقة الصبلة ثقيمة إال عمى الخاشعيف: والمعنى  {اشعيف عمى الخ
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نادر وجوده خصوصا في زماننا وىو مف آخر الزماف قاؿ النبي صمى اهلل شوع أمر عظيـ شأنو ،سريع فقده ،والخ
:  2/136قاؿ الييثمي في المجمع  (.أوؿ شيء يرفع مف ىذه األمة الخشوع ، حتى ال ترى فييا خاشعا  )وسمـ عميو 

سناده حسف وىو في صحيح الترغيب رقـ    صحيح: وقاؿ  543رواه الطبراني في الكبير وا 

بّلء أو عوراء أو قاؿ بعض السمؼ الصبلة كجارية تُيدى إلى ممؾ المموؾ فما الظف بمف ُييدي إليو جارية ش" 
فكيؼ .. عمياء أو مقطوعة اليد والّرجؿ أو مريضة أو دميمة أو قبيحة ، حتى ييدي إليو جارية ميتة ببل روح 

صبلة : بالصبلة ييدييا العبد ويتقرب بيا إلى ربو تعالى ؟ واهلل طيب ال يقبؿ إال طيبا وليس مف العمؿ الطيب 
  1/526المدارج ." طيب عتؽ عبد ال روح فيو كما أّنو ليس مف العتؽ ال. ال روح فييا 

  حكم الخشوع

واستعينوا بالصبر  }قاؿ اهلل تعالى: و اهلل تعالى قاؿ شيخ اإلسبلـ رحم. والراجح في حكـ الخشوع أنو واجب 
نيا لكبيرة إال عمى الخاشعيف  والصبلة والذـ ال يكوف إال لترؾ واجب أو .. وىذا يقتضي ذـ غير الخاشعيف  {وا 

ذا كاف غير الخاشعيف مذموميف دّؿ ذلؾ عمى وجوب الخشوع فع الخشوع فييا  ويدؿ عمى وجوب.. ؿ محّرـ وا 
أولئؾ ىـ الوارثوف  -إلى قولو  -.. الذيف ىـ في صبلتيـ خاشعوف . قد أفمح المؤمنوف  }:أيضا قولو تعالى 

الذيف يرثوف فردوس الجنة وذلؾ  أخبر سبحانو وتعالى أف ىؤالء ىـ {الذيف يرثوف الفردوس ىـ فييا خالدوف 
ذا كاف الخشوع في الصبلة واجبا وىو المتضمف لمسكوف والخشوع .. يقتضي أنو ال يرثيا غيرىـ  ىكذا في )وا 

فمف نقر نقر الغراب لـ يخشع في سجوده وكذلؾ مف لـ يرفع رأسو في الركوع ويستقر  ( األصؿ ولعميا الخضوع
و الطمأنينة بعينيا فمف لـ يطمئف لـ يسكف ومف لـ يسكف لـ يخشع في قبؿ أف ينخفض لـ يسكف ألف السكوف ى

ويدؿ عمى وجوب الخشوع في الصبلة أف النبي صمى .. ركوعو وال في سجوده ومف لـ يخشع كاف آثما عاصيا 
مجموع .. اهلل عميو وسمـ توعد تاركيو كالذي يرفع بصره إلى السماء فإنو حركتو ورفعو وىو ضد حاؿ الخاشع 

  558-22/553فتاوى ال

  :وفي فضل الخشوع ووعيد من تركو يقول النبي صمى اهلل عميو وسمم

خمس صموات افترضيف اهلل تعالى ، مف أحسف وضوءىف وصبلىف لوقتيف ، وأتـ ركوعيف وخشوعيف كاف لو  )
ف شاء عذّ  رواه أبو  (.بو عمى اهلل عيد أف يغفر لو ، ومف لـ يفعؿ ، فميس لو عمى اهلل عيد، إف شاء غفر لو وا 

  3242وىو في صحيح الجامع  425داود رقـ 

مييما مف توضأ فأحسف الوضوء ثـ صمى ركعتيف ُيقبؿ ع ): وقاؿ عميو الصبلة والسبلـ في فضؿ الخشوع أيضا 
وفي رواية إال وجبت لو الجنة  ]غفر لو ما تقّدـ مف ذنبو[ فسوال يحّدث فييما ن:وفي رواية  ]بقمبو ووجيو

  6166وىو في صحيح الجامع 1/95والنسائي158لبغا رقـ ا.ي طالبخار ([
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جمب ما يوجد الخشوع ويقويو : وعند البحث في أسباب الخشوع في الصبلة يتبيف أنيا تنقسـ إلى قسميف ، األوؿ 
 وىو ما عّبر عنو شيخ اإلسبلـ بف تيمية رحمو اهلل في بيانو لما يعيف. والثاني دفع ما يزيؿ الخشوع ويضعفو . 

  :عمى الخشوع فقاؿ 

  .قوة المقتضى و ضعؼ الشاغؿ : والذي يعيف عمى ذلؾ شيئاف  -

  :قوة المقتضى : أما األول 

فاجتياد العبد في أف يعقؿ ما يقولو و ما يفعمو ، ويتدبر القراءة والذكر والدعاء ، ويستحضر أنو مناٍج هلل تعالى 
 .اجي ربو فإف المصمي إذا كاف قائما فإنما ين. كأنو يراه 

ثـ كمما ذاؽ العبد حبلوة الصبلة كاف .  (أف تعبد اهلل كأنؾ تراه ، فإف لـ تكف تراه فإنو يراؾ  ): واإلحساف 
  .انجذابو إلييا أوكد ، وىذا يكوف بحسب قوة اإليماف 

النساء : اكـ يحبب إليَّ مف دن ): واألسباب المقوية لئليماف كثيرة ، وليذا كاف النبي صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ 
  .أرحنا منيا : ولـ يقؿ  (أرحنا بالصبلة يا ببلؿ  ): وفي حديث آخر قاؿ (وجعمت قرة عيني في الصبلةوالطيب ،

  :زوال العارض : أما الثاني 

فيو االجتياد في دفع ما يشغؿ القمب مف تفكر اإلنساف فيما ال يعنيو ، و تدبر الجواذب التي تجذب القمب عف 
، وىذا في كؿ عبد بحسبو ، فإف كثرة الوسواس بحسب كثرة الشبيات والشيوات ، وتعميؽ القمب  مقصود الصبلة

مجموع الفتاوى . بالمحبوبات التي ينصرؼ القمب إلى طمبيا ، والمكروىات التي ينصرؼ القمب إلى دفعيا 
22/606-607  

  :صالة أسباب الخشوع في ال وبناء عمى ىذا التقسيـ نستعرض فيما يمي طائفة مف

  الحرص عمى ما يجمب الخشوع ويقويو:  أوال

  :وىذا يكوف بأمور منيا 

  االستعداد لمصالة والتييؤ ليا(  1) 

الدعوة التامة الميـ رب ىذه " ويحصؿ ذلؾ بأمور منيا الترديد مع المؤذف واإلتياف بالدعاء المشروع بعده 
، والدعاء بيف األذاف " المقاـ المحمود الذي وعدتو  آت محمدا الوسيمة والفضيمة وابعثو والصبلة القائمة ،

حساف الوضوء والتسمية قبمو والذكر والدعاء بعده  أشيد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريؾ لو وأشيد  )واإلقامة ، وا 
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واالعتناء بالسواؾ وىو  (. الميـ اجعمني مف التوابيف واجعمني مف المتطيريف ).  (أف محمدا عبده ورسولو 
ال : وقاؿ  رواه البزار (طيروا أفواىكـ لمقرآف  ): نظيؼ وتطييب لمفـ الذي سيكوف طريقا لمقرآف بعد قميؿ لحديث ت

: وقاؿ األلباني إسناده جيد  2/99رجالو ثقات : وقاؿ الييثمي  1/242عف عمي بأحسف مف ىذا اإلسناد كشؼ األستار نعممو 
يا بني آدـ خذوا زينتكـ عند كؿ مسجد  }:النظيؼ ، قاؿ اهلل تعالى ف وأخذ الزينة بالمباس الحس.  1213الصحيحة 

واهلل عز وجؿ أحّؽ مف ُتزيِّف لو ، كما أف الثوب الحسف الطيب الرائحة يعطي صاحبو راحة نفسية بخبلؼ  {
ية وكذلؾ االستعداد بستر العورة وطيارة البقعة والتبكير وانتظار الصبلة ، وكذلؾ تسو . ثوب النـو والمينة 

  .الصفوؼ والتراص فييا ألف الشياطيف تتخمؿ الُفَرج بيف الصفوؼ 

  الطمأنينة في الصالة( 2) 

: صحح إسناده في صفة الصبلة ص (كاف النبي صمى اهلل عميو وسمـ يطمئف حتى يرجع كؿ عظـ إلى موضعو  )
ال تتـ  ): يء صبلتو وقاؿ لو وأمر بذلؾ المس 2/308وعند ابف خزيمة نحوه كما ذكر الحافظ في الفتح  11.ط 134

  858رقـ  1/536رواه أبو داود .( صبلة أحدكـ حتى يفعؿ ذلؾ 

أسوأ الناس سرقة الذي يسرؽ مف صبلتو  ): قاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ : عف أبي قتادة رضي اهلل عنو قاؿ 
وىو  229/ 1رواه أحمد والحاكـ  . (ال يتـ ركوعيا وال سجودىا  ): كيؼ يسرؽ صبلتو ، قاؿ : ، قاؿ يا رسوؿ اهلل 

  997في صحيح الجامع 

مثؿ الذي ال يتـّ ركوعو ،  ): قاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ : وعف أبي عبد اهلل األشعري رضي اهلل عنو قاؿ 
وقاؿ  4/115رواه الطبراني في الكبير  (وينقر في سجوده ، مثؿ الجائع يأكؿ التمرة والتمرتيف ، ال يغنياف عنو شيئا 

  حسف: في صحيح الجامع 

  .والذي ال يطمئف في صبلتو ال يمكف أف يخشع ألف السرعة تذىب بالخشوع ونقر الغراب يذىب بالثواب 

  تذكر الموت في الصالة(  3) 

اذكر الموت في صبلتؾ ، فإف الرجؿ إذا ذكر الموت في صبلتو لحرّي أف  ): لقولو صمى اهلل عميو وسمـ 
ونقؿ عف السيوطي 1421السمسمة الصحيحة لؤللباني  (ّؿ صبلة رجؿ ال يظف أنو يصمي غيرىا يحسف صبلتو ، وص

  تحسيف الحافظ ابف حجر رحمو اهلل ليذا الحديث

إذا قمت في  ): وفي ىذا المعنى أيضا وصية النبي صمى اهلل عميو وسمـ ألبي أيوب رضي اهلل عنو لما قاؿ لو
، يعني صبلة مف يظف أنو لف  742وىو في صحيح الجامع رقـ  5/412مد رواه أح( صبلتؾ فصؿِّ صبلة مودِّع 

ذا كاف المصمي سيموت والبد ، فإف ىناؾ صبلة ّما ىي آخر صبلة لو فميخشع في الصبلة التي  يصمي غيرىا وا 
  .ىو فييا فإنو ال يدري لعميا تكوف ىذه ىي 
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  عياتدبر اآليات المقروءة وبقية أذكار الصالة والتفاعل م(  4) 

وال يحصؿ التدبر إال بالعمـ { روا آياتو وليذّكر أولوا األلبابكتاب أنزلناه إليؾ مبارؾ ليّدب }القرآف نزؿ لمتدبر 
والذيف إذا ُذكِّروا بآيات ربيـ لـ يخّروا عمييا } : بمعنى ما يقرأ فيستطيع التفّكر فينتج الدمع والتأثر قاؿ اهلل تعالى 

إني ألعجب ممف قرأ القرآف ولـ : " أىمية االعتناء بالتفسير قاؿ ابف جرير رحمو اهلل وىنا يتبيف  {صّما وعميانا 
ولذلؾ فمف الميـ لقارئ  1/10مقدمة تفسير الطبري لمحمود شاكر " كيؼ يمتذ بقراءتو  (تفسيره : أي  )يعمـ تأويمو 

قر المختصر مف تفسير القرآف أف ينظر في تفسير ولو مختصر مع التبلوة مثؿ كتاب زبدة التفسير لؤلش
ف لـ يكف فكتاب " تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف " الشوكاني وتفسير العبلمة ابف سعدي المسمى  وا 

لعبد العزيز السيرواف فإنو جمع فيو أربعة " المعجـ الجامع لغريب مفردات القرآف " في شرح الكممات الغريبة مثؿ 
ُيعيف عمى التّدبر كثيرا ترديد اآليات ألنو يعيف عمى التفّكر ومعاودة النظر  ومما. كتب مف كتب غريب القرآف 

ليمة بآية يرددىا قاـ " في المعنى وكاف النبي صمى اهلل عميو وسمـ يفعؿ ذلؾ فقد جاء أنو صمى اهلل عميو وسمـ 
ف تغفر ليـ فإنؾ أنت العزيز الحكيـ } :حتى أصبح وىي   1/271رواه ابف خزيمة  " . {إف تعذبيـ فإنيـ عبادؾ وا 

  102: وىو في صفة الصبلة ص 5/149وأحمد 

.. صميت مع رسوؿ اهلل ذات ليمة : حذيفة قاؿ  ) وكذلؾ فإف مما يعيف عمى التدبر التفاعؿ مع اآليات كما روى
وفي  772 رواه مسمـ رقـ (يقرأ مسترسبل ، إذا مر بآية فييا تسبيح سبح و إذا مر بسؤاؿ سأؿ و إذا مر بتعوذ تعوذ 

صميت مع رسوؿ اهلل ليمة ، فكاف إذا مر بآية رحمة سأؿ ، و إذا مر بآية عذاب تعوذ ، و إذا مر بآية  ) رواية
  .وقد جاء ىذا في قياـ الميؿ  1/327تعظيـ قدر الصبلة .  ( فييا تنزيو هلل سبح

يرددىا ال يزيد  {قؿ ىو اهلل أحد  }ال يقرأ إ الميؿ ال ػ اهلل عنو  رضي تادة بف النعمافوىو ق وقاـ أحد الصحابة ػ
  3/43وأحمد  9/59الفتح : عمييا البخاري 

فسوؼ  }سمعت سعيد بف جبير يؤميـ في شير رمضاف وىو يرّدد ىذه اآلية : وقاؿ سعيد بف عبيد الطائي 
ؿ القاسـ رأيت وقا.  {. في الحميـ ثـ في النار ُيسجروف . إذ األغبلؿ في أعناقيـ والسبلسؿ ُيسحبوف . يعمموف 

فرددىا بضعا  {واتقوا يوما ُترجعوف فيو إلى اهلل ثـ ُتوفى كؿ نفس ما كسبت }سعيد بف جبير قاـ ليمة يصمي فقرأ 
يزؿ بتنا ذات ليمة عند الحسف فقاـ مف الميؿ فصمى فمـ : وقاؿ رجؿ مف قيس ُيكنى أبا عبد اهلل . وعشريف مرة 

ف تعّدوا:يردد ىذه اآلية حتى الّسحر  يا أبا سعيد لـ تكد تجاوز ىذه : فمما أصبح قمنا  (نعمة اهلل ال ُتحصوىا  وا 
أرى فييا معتبرا ، ما أرفع طرفا وال أرّده إال وقد وقع عمى نعمة وما ال ُيعمـ مف نعـ اهلل : اآلية سائر الميؿ ، قاؿ 

  125: التذكار لمقرطبي ص. أكثر 

قالوا يا ليتنا ُنرّد وال  ): تيجد فربما ردد ىذه اآلية حتى ُيصبح وكاف ىاروف بف رباب األسيدي يقـو مف الميؿ لم
  .ويبكي حتى ُيصبح  (نكّذب بآيات ربنا ونكوف مف المؤمنيف 
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  .ومما يعيف عمى التدبر أيضا حفظ القرآف واألذكار المتنوعة في األركاف المختمفة ليتموىا ويذكرىا ليتفّكر فييا 

 }: بر والتفكر والترديد والتفاعؿ ػ مف أعظـ ما يزيد الخشوع كما قاؿ اهلل تعالى وال شؾ أف ىذا العمؿ ػ مف التد
  {ويخروف لؤلذقاف يبكوف ويزيدىـ خشوعا 

عف : وفيما يمي قصة مؤثرة يتبيف فييا تدبره وخشوعو صمى اهلل عميو وسمـ مع بياف وجوب التفكر في اآليات 
حّدثينا بأعجب شيء : رضي اهلل عنيا فقاؿ ابف عمير  دخمت أنا وعبيد بف عمير عمى عائشة: عطاء قاؿ 

يا عائشة ذريني أتعّبد لربي : قاـ ليمة مف الميالي فقاؿ: رأيتيو مف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ، فبكت وقالت 
فقاـ فتطير ثـ قاـ يصمي ، فمـ يزؿ يبكي : واهلل إني ألحّب قربؾ ، وأحب ما يسّرؾ ، قالت : قمت : ، قالت 

يا : تى بّؿ حجره ، ثـ بكى فمـ يزؿ يبكي حتى بّؿ األرض ، وجاء ببلؿ يؤذنو بالصبلة ، فمما رآه يبكي قاؿح
أفبل أكوف عبدا شكورا ؟ لقد نزلت عمّي : رسوؿ اهلل، تبكي وقد غفر اهلل لؾ ما تقّدـ مف ذنبؾ وما تأّخر ؟ قاؿ 

رواه ابف حّباف وقاؿ في  {اآلية ... خمؽ السموات واألرض  إف في }: الميمة آيات ويؿ لمف قرأىا ولـ يتفّكر ما فييا 
  .وىذا إسناد جيد :  68السمسمة الصحيحة رقـ 

إذا أمََّف  ): ومف التجاوب مع اآليات التأميف بعد الفاتحة وفيو أجر عظيـ ، قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ 
وىكذا التجاوب  747رواه البخاري رقـ ( ئكة ُغفر لو ما تقدـ مف ذنبو اإلماـ فأمُِّنوا فإنو َمف وافؽ تأِميُنُو تأميف المبل

مع اإلماـ في قولو سمع اهلل لمف حمده فيقوؿ المأمـو ربنا ولؾ الحمد وفيو أجر عظيـ فعف رفاعة ابف رافع 
 لمف سمع اهلل: كنا يوما نصمي وراء النبي صمى اهلل عميو وسمـ فمما رفع رأسو مف الركعة قاؿ : الزرقي قاؿ 

: مف المتكمـ ، قاؿ : ربنا ولؾ الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيو ، فمما انصرؼ قاؿ : حمده ، قاؿ رجؿ وراءه 
  2/284رواه البخاري الفتح . رأيت بضعة وثبلثيف ممكا يبتدرونيا أييـ يكتبيا أوُؿ : أنا ، قاؿ 

  أن يقّطع قراءتو آيًة آية(  5) 

وىي سنة النبي صمى اهلل عميو وسمـ كما ذكرت أـ سممة رضي اهلل عنيا قراءة رسوؿ وذلؾ أدعى لمفيـ والتدبر 
ثـ يقؼ ثـ يقوؿ ، الحمد هلل رب العالميف ، الرحمف : بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ، وفي رواية  )اهلل عميو وسمـ 

وصححو  4001ه أبو داود رقـ روايقّطع قراءتو آيًة آية (  ممؾ يـو الديف: ثـ يقؼ ثـ يقوؿ : الرحيـ ، وفي رواية 
  2/60األلباني في اإلرواء وذكر طرقو 

ف تعّمقت في المعنى بما بعدىا    .والوقوؼ عند رؤوس اآلي سّنة وا 

  :ترتيل القراءة وتحسين الصوت بيا (  6) 
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مسند  ( .فا مفسرة حرفًا حر  )وكانت قراءتو صمى اهلل عميو وسمـ  {ورتؿ القرآف ترتيبل } : كما قاؿ اهلل عز وجؿ 
وكاف صمى اهلل عميو وسمـ يقرأ بالسورة فيرتميا حتى تكوف  ) 105: ص: بسند صحيح صفة الصبلة  6/294أحمد 

  733رواه مسمـ رقـ  (أطوؿ مف أطوؿ منيا 

  .وىذا الترتيؿ والترسؿ أدعى لمتفكر والخشوع بخبلؼ اإلسراع والعجمة 

: بلوة وفي ذلؾ وصايا نبوية منيا قولو صمى اهلل عميو و سمـ ومما يعيف عمى الخشوع أيضا تحسيف الصوت بالت
و ىو في صحيح الجامع رقـ  1/575أخرجو الحاكـ  ( زينوا القرآف بأصواتكـ فإف الصوت الحسف يزيد القرآف حسنا )

3581  

نما جماؿ الصوت مع القراءة :وليس المقصود بتحسيف الصوت بحزف التمطيط والقراءة عمى ألحاف أىؿ الفسؽ وا 
إف مف أحسف الناس صوتا بالقرآف الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى )كما قاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ 

  2202و ىو في صحيح الجامع رقـ  1/1339رواه إبف ماجو  (اهلل 

  :أن يعمم أن اهلل ُيجيبو في صالتو (  7) 

الصبلة بيني وبيف عبدي نصفيف ولعبدي ما سأؿ ،  قاؿ اهلل عز وجؿ قسمت ): قاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ 
أثنى عمّي : الرحمف الرحيـ ، قاؿ اهلل : حمدني عبدي فإذا قاؿ : الحمد هلل رب العالميف قاؿ اهلل : فإذا قاؿ 

ياؾ نستعيف ، قاؿ : مّجدني عبدي ، فإذا قاؿ : مالؾ يـو الديف ، قاؿ اهلل : عبدي ، فإذا قاؿ  ىذا : إياؾ نعبد وا 
إىدنا الصراط المستقيـ ، صراط الذيف أنعمت عمييـ غير : ني وبيف عبدي ولعبدي ما سأؿ ، فإذا قاؿ بي

صحيح مسمـ كتاب الصبلة باب وجوب  (. ىذا لعبدي ولعبدي ما سأؿ : المغضوب عمييـ وال الضاليف ، قاؿ اهلل 
  قراءة الفاتحة في كؿ ركعة

حصؿ لو خشوع بالغ ولوجد لمفاتحة أثرا عظيما كيؼ ال وىو وىذا حديث عظيـ جميؿ لو استحضره كؿ مصؿٍّ ل
  .يستشعر أف رّبو يخاطبو ثـ يعطيو سؤلو 

إف أحدكـ إذا قاـ  ): وينبغي إجبلؿ ىذه المخاطبة وقدرىا حّؽ قدرىا ، قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ 
  1538في صحيح الجامع رقـ و ىو  1/236مستدرؾ الحاكـ (يصمي فإنما يناجي ربو فمينظر كيؼ يناجيو 

  الصالة إلى سترة والدنو منيا(  8) 

مف األمور المفيدة لتحصيؿ الخشوع في الصبلة االىتماـ بالسترة والصبلة إلييا فإف ذلؾ أقصر لنظر المصمي 
  .وأحفظ لو مف الشيطاف وأبعد لو عف مرور الناس بيف يديو فإنو يشّوش وُينقص أجر المصمي 
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 1/446 695رواه أبو داود رقـ  (إذا صمى أحدكـ فميصؿ إلى سترة و ليدف منيا  ): اهلل عميو وسمـ قاؿ النبي صمى 
  651و ىو في صحيح الجامع رقـ 

إذا صمى أحدكـ إلى سترة فميدف منيا ال يقطع  ): ولمدنو مف السترة فائدة عظيمة ، قاؿ عميو الصبلة والسبلـ 
والسّنة في الدنّو مف السترة أف  650و ىو في صحيح الجامع رقـ  1/446 695قـ رواه أبو داود ر  (الشيطاف عميو صبلتو 

البخاري أنظر الفتح . يكوف بينو وبيف السترة ثبلثة أذرع وبينيا وبيف موضع سجوده ممّر شاة كما ورد في األحاديث الصحيحة 
1/574  ،579  

إذا كاف أحدكـ ) : يمّر بينو وبيف سترتو فقاؿ وأوصى النبي صمى اهلل عميو وسمـ المصمي بأف ال يسمح ألحد أف
و  1/260رواه مسمـ  ( يصمي فبل يدع أحدا يمر بيف يديو ، و ليدرأه ما استطاع فإف أبى فميقاتمو فإف معو القريف

  755ىو في صحيح الجامع رقـ 

وتمنع .. از بقربو والحكمة في السترة كؼّ  البصر عما وراءه ومنع مف يجت: " قاؿ النووي رحمو اهلل تعالى 
  4/216شرح صحيح مسمـ " الشيطاف المرور والتعرض إلفساد صبلتو 

  وضع اليمنى عمى اليسرى عمى الّصدر(  9) 

كاف يضعيما  )و 401مسمـ رقـ(وضع يده اليمنى عمى اليسرى)كاف النبي صمى اهلل عميو وسمـ إذا قاـ في الصبلة 
إنا معشر األنبياء ):وقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ 2/71لغميؿ وانظر إرواء ا 759أبوداود رقـ (عمى الصدر

 رواه الطبراني: قاؿ الييثمي 11485راني في المعجـ الكبير رقـرواه الطب(أف نضع أيماننا عمى شمائمنا في الصبلة..أمرنا
  3/155المجمع في األوسط ورجالو رجاؿ الصحيح؛

ىو ذّؿ بيف : لمراد بوضع اليديف إحداىما عمى األخرى حاؿ القياـ فقاؿ وسئؿ اإلماـ أحمد رحمو اهلل تعالى عف ا
  21:ابف رجب ص. يدي العزيز الخشوع في الصبلة

الحكمة في ىذه الييئة أنيا صفة السائؿ الذليؿ وىو أمنع مف : قاؿ العمماء : قاؿ ابف حجر رحمو اهلل تعالى 
  2/224فتح الباري . العبث وأقرب إلى الخشوع 

  :النظر إلى موضع السجود  (11)

رواه ( كاف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ إذا صمى طأطأ رأسو و رمى ببصره نحو األرض )لما ورد عف عائشة
  89وقاؿ صحيح عمى شرط الشيخيف و وافقو األلباني صفة الصبلة ص  479/الحاكـ ا

وقاؿ صحيح  479/ 1واه الحاكـ في المستدرؾ ر . (و لما دخؿ الكعبة ما خمؼ بصره موضع سجوده حتى خرج عنيا  )
  2/73عمى شرط الشيخيف ووافقو الذىبي ، قاؿ األلباني وىو كما قاال ؛ إرواء الغميؿ 
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أما إذا جمس لمتشيد فإنو ينظر إلى أصبعو المشيرة وىو يحركيا لما جاء عنو صمى اهلل عميو وسمـ أنو كاف إذا 
وقاؿ  719رقـ  1/355رواه ابف خزيمة  (بياـ إلى القبمة ويرمي ببصره إلييايشير بأصبعو التي تمي اإل )جمس لمتشيد 

رواه أحمد  (وأشار بالسبابة ولـ يجاوز بصره إشارتو ) وفي رواية  139: إسناده صحيح وانظر صفة الصبلة ص: المحقؽ 
  . 990وأبو داود رقـ  4/3

  مسألة

غماض العينيف في الصبلة خصوصا وأف المرء قد ما حكـ إ:يدور في أذىاف بعض المصميف وىووىنا سؤاؿ 
  يحس بمزيد مف الخشوع إذا فعؿ ذلؾ ؟

أف ذلؾ مخالؼ لمسنة الواردة عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ كما تقّدـ قبؿ قميؿ كما أف اإلغماض : والجواب 
لى  ة فمندع الميداف ولكف ىناؾ شيء مف التفصيؿ في المسأل . اإلصبعيفّوت سنة النظر إلى موضع السجود وا 

ولـ يكف مف : " لمفارس ولنفسح المكاف لمعبلمة أبي عبد اهلل ابف القيـ يبيف األمر ويجمّيو ، قاؿ رحمو اهلل تعالى 
 إصبعوىديو صمى اهلل عميو وسمـ تغميض عينيو في الصبلة ، وقد تقّدـ أنو كاف في التشيد يومئ ببصره إلى 

  ...في الدعاء وال ُيجاوز بصره إشارتو 

وقد يدّؿ عمى ذلؾ مّد يده في صبلة الكسوؼ ليتناوؿ العنقود لما رأى الجنة ، وكذلؾ رؤيتو النار وصاحبة اليرة 
فييا وصاحب المحجف ، وكذلؾ حديث مدافعتو لمبييمة التي أرادت أف تمّر بيف يديو ورّده الغبلـ والجارية وحجزه 

ة عمى مف سّمـ عميو وىو في الصبلة ، فإنو إنما كاف يشير بيف الجاريتيف ، وكذلؾ أحاديث رّد السبلـ باإلشار 
فيذه األحاديث وغيرىا . إلى مف يراه ، وكذلؾ حديث تعّرض الشيطاف لو فأخذه فخنقو وكاف ذلؾ رؤية عيف 

  .ُيستفاد مف مجموعيا العمـ بأنو لـ يكف يغمض عينيو في الصبلة 

ىو فعؿ الييود ، وأباحو جماعة ولـ يكرىوه : د وغيره وقالوا وقد اختمؼ الفقياء في كراىتو ، فكرىو اإلماـ أحم
ف كاف يحوؿ بينو وبيف الخشوع لما ...  والصواب أف ُيقاؿ إف كاف تفتيح العيف ال ُيخّؿ بالخشوع فيو أفضؿ ، وا 

ستحبابو في قبمتو مف الزخرفة والتزويؽ أو غيره مما يشّوش عميو قمبو فينالؾ ال ُيكره التغميض قطعا ، والقوؿ با
  دار الرسالة. ط 1/293زاد المعاد " في ىذا الحاؿ أقرب إلى أصوؿ الشرع ومقاصده مف القوؿ بالكراىة ، واهلل أعمـ 

  .وبيذا يتبيف أف السنة عدـ اإلغماض إال إذا دعت الحاجة لتبلفي أمر يضّر بالخشوع 

  :تحريك السبابة ( 11)

  يميـ بفائدتو العظيمة وأثره في الخشوعوىذا أمر أىممو كثير مف المصميف فضبل عف ج
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بسند حسف كما  2/119رواه اإلماـ أحمد  ( .ليي أشد عمى الشيطاف مف الحديد  ): قاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ 
أي أف اإلشارة بالسبابة عند التشيد في الصبلة أشد عمى الشيطاف مف الضرب "  159: في صفة الصبلة ص

بد بوحدانية اهلل تعالى واإلخبلص في العبادة وىذا أعظـ شيء يكرىو الشيطاف نعوذ باهلل بالحديد ألنيا تذّكر الع
  . 4/15الفتح الرباني لمساعاتي ." منو 

وألجؿ ىذه الفائدة العظيمة كاف الصحابة رضواف اهلل عمييـ يتواصوف بذلؾ ويحرصوف عميو ويتعاىدوف أنفسيـ 
 ) :في ىذا الزماف باالستخفاؼ واإلىماؿ ، فقد جاء في األثر ما يمي  في ىذا األمر الذي يقابمو كثير مف الناس

بف ارواه (في الدعاء باإلصبعاإلشارة : يعني . كاف أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمـ يأخذ بعضيـ عمى بعض 
أنظر المصنؼ [ بإصبع]وفي المطبوع مف أبي شيبة  141:ة بسند حسف كما في صفة الصبلة صأبي شيب

  اليند -الدار السمفية.ط381:ص10ج9732ـرق

  .والسنة في اإلشارة بالسبابة أف تبقى مرفوعة متحّركة مشيرة إلى القبمة طيمة التشيد 

  التنويع في السور واآليات واألذكار واألدعية في الصالة(  12) 

ىذا ما يفتقده الذي ال وىذا ُيشعر المصمي بتجدد المعاني واالنتقاؿ بيف المضاميف المتعددة لآليات واألذكار و 
  .واألذكار ، فالتنويع مف السّنة وأكمؿ في الخشوع  (وخصوصا قصارىا  )يحفظ إال عددا محدودا مف السور 

ذا تأممنا ما كاف النبي صمى اهلل عميو وسمـ يتموه ويذكره في صبلتو فإننا نجد ىذا التنوع   وا 

  :ففي أدعية االستفتاح مثبل نجد نصوصا مثؿ 

باعد بيني وبيف خطاياي كما باعدت بيف المشرؽ والمغرب ، الميـ نقني مف خطاياي كما ُينّقى الثوب  الميـ )
  (. األبيض مف الّدنس ، الميـ اغسمني مف خطاياي بالماء والثمج والبَرد 

وجيت وجيي لمذي فطر السموات واألرض حنيفا وما أنا مف المشركيف ، إف صبلتي ونسكي ومحياي ومماتي  )
  .( رب العالميف ، ال شريؾ لو وبذلؾ أِمرُت وأنا أوؿ المسمميفهلل

  .(سبحانؾ الميـ وبحمدؾ وتبارؾ اسمؾ وتعالى َجدُّؾ وال إلو غيرؾ ) 

  .وغير ذلؾ مف األدعية واألذكار والمصمي يأتي بيذا مرة وبيذا مرة وىكذا 

  :جد عددا كثيرا مباركا مثؿوفي السور التي كاف صمى اهلل عميو وسمـ يقرؤىا في صبلة الفجر ن
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إذا الشمس كورت والزلزلة والمعوذتيف وورد أنو : طواؿ المفّصؿ كالواقعة والطور و ؽ ، وقصار المفّصؿ مثؿ ) 
  (يس والصافات وكاف يقرأ في فجر الجمعة بالسجدة واإلنساف  قرأ الرـو و

  .ف آية وقرأ بالطارؽ والبروج والميؿ إذا يغشى وفي صبلة الظير ورد أنو كاف يقرأ في كّؿ مف الركعتيف قدر ثبلثي

 وفي صبلة العصر يقرأ في كؿ مف الركعتيف قدر خمس عشرة آية ويقرأ بالسور التي سبقت في صبلة الظير 

  .وفي صبلة المغرب يقرأ بقصار المفّصؿ كالتيف والزيتوف وقرأ بسورة محمد والطور والمرسبلت وغيرىا 

وأمر معاذا أف يقرأ بػ  {إذا السماء انشقت }و {الشمس وضحاىا  }وسط المفّصؿ كػ وفي العشاء كاف يقرأ مف 
  .األعمى والقمـ والميؿ إذا يغشى 

وفي قياـ الميؿ كاف يقرأ بطواؿ السور وورد في سنتو صمى اهلل عميو وسمـ قراءة مائتي ومائة وخمسيف آية وكاف 
  .أحيانا يقّصر القراءة 

سبحاف ربي العظيـ ) و( سبحاف ربي العظيـ  )عميو وسمـ متنوعة فباإلضافة إلى وأذكار ركوعو صمى اهلل 
ولؾ أسممت وعميؾ الميـ لؾ ركعت وبؾ آمنت  ):ويقوؿ  (ُسّبوح ُقّدوس رب المبلئكة والروح ) : يقوؿ  (وبحمده 

  . (خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي هلل رب العالميف توكمت أنت ربي ،

 ) وأحيانا (ربنا لؾ الحمد  )وأحيانا  ( ربنا ولؾ الحمد ):  (سمع اهلل لمف حمده  ) مف الركوع يقوؿ بعد وفي الرفع
 (مؿء السموات ومؿء األرض ومؿء ما شئت مف شيء بعد  )وكاف يضيؼ أحيانا  (لؾ الحمد  )و ( الميـ ربنا

طي لما منعت ، وال ينفع ذا الجّد منؾ الجّد أىؿ الثناء والمجد ، الميـ ال مانع لما أعطيت وال مع )ويضيؼ تارة 
)  

ُسّبوح قدوس  ): يقوؿ أيضا  (سبحاف ربي األعمى وبحمده  )و( سبحاف ربي األعمى ) وفي السجود باإلضافة إلى 
الميـ لؾ سجدت وبؾ آمنت ولؾ  ) و (سبحانؾ الميـ ربنا وبحمدؾ الميـ اغفر لي )و ( رب المبلئكة والروح 
  .وغير ذلؾ  (ي لمذي خمقو وصّوره وشّؽ سمعو وبصره ، تبارؾ اهلل أحسف الخالقيف أسممت ، سجد وجي

الميـ اغفر لي وارحمني  )يقوؿ  ( رب اغفر لي رب اغفر لي )وفي الجمسة بيف السجدتيف باإلضافة إلى 
  . (واجبرني وارفعني واىدني وعافني وارزقني 

 (الخ ... هلل والصموات والطيبات السبلـ عميؾ أييا النبي  التحيات )وفي التشيد عدد مف الصيغ الواردة مثؿ 
التحيات  ) وورد ( الخ... التحيات المباركات الصموات الطيبات هلل ، السبلـ عميؾ أييا النبي  )وكذلؾ ورد 

  . ( الخ... الطيبات الصموات هلل ، السبلـ عميؾ أييا النبي 
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  .فيأتي المصمي مرة بيذا ومرة بيذا 

الميـ صّؿ عؿ محمد وعمى آؿ محمد كما  ): بلة عمى النبي صمى اهلل عميو وسّمـ عّدة صيغ منيا وفي الص
صميت عمى إبراىيـ وعؿ آؿ إبراىيـ إنؾ حميد مجيد ، الميـ بارؾ عمى محمد وعمى آؿ محمد كما باركت عمى 

  . (إبراىيـ وعمى آؿ إبراىيـ إنؾ حميد مجيد 

وعمى أىؿ بيتو وعمى أزواجو وذريتو كما صميت عمى آؿ إبراىيـ إنؾ حميد الميـ صّؿ عمى محمد  )وورد أيضا 
  . ( مجيد وبارؾ عمى محمد وعمى آؿ بيتو وعمى أزواجو وذريتو كما باركت عمى آؿ إبراىيـ إنؾ حميد مجيد

ي الميـ صّؿ عمى محمد النبي األمي وعمى آؿ محمد كما صميت عمى آؿ إبراىيـ وبارؾ عمى محمد النب )وورد 
  .(األمي وعمى آؿ محمد كما باركت عمى آؿ إبراىيـ في العالميف إنؾ حميد مجيد 

ووردت صيغ أخرى كذلؾ والسنة أف ينوّع بينيا كما تقّدـ وال يمنع أف يواظب عمى بعضيا أكثر مف بعض لقوة 
بو لّما سألوه عف ثبوتيا أو اشتيارىا في كتب الحديث الصحيحة أو ألف النبي صمى اهلل عيو وسمـ عمّميا أصحا

جميع ما تقّدـ مف النصوص والصيغ مف كتاب صفة صبلة النبي صمى اهلل عميو . الكيفية بخبلؼ غيرىا وىكذا 
  .وسمـ لمعبلمة الشيخ محمد ناصر الديف األلباني الذي اجتيد في جمعيا مف كتب الحديث 

  أن يأتي بسجود التالوة إذا مّر بموضعو( 13) 

إذا  }سجود عند المرور بالسجدة وقد وصؼ اهلل في كتابو الكريـ النبييف والصالحيف بأنيـ مف آداب التبلوة ال
أجمع العمماء عمى شرعية : " قاؿ ابف كثير رحمو اهلل تعالى  {تتمى عمييـ آيات الرحمف خروا سّجدا وبكيا 
  .الشعب  دار. ط 5/238تفسير القرآف العظيـ " السجود ىاىنا اقتداء بيـ واتباعا لمنواليـ 

ويخروف لؤلذقاف يبكوف ويزيدىـ  }:وسجود التبلوة في الصبلة عظيـ وىو مما يزيد الخشوع قاؿ اهلل عز وجؿ 
وقد ثبت عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ أنو سجد بسورة النجـ في صبلتو وروى البخاري رحمو اهلل في  {خشوعا 
إذا السماء  }فقرأ [ العشاء: أي ]  عنو العتمة ي اهللصميت مع أبي ىريرة رض: عف أبي رافع قاؿ ) صحيحة
 (. سجدت خمؼ أبي القاسـ صمى اهلل عميو وسمـ فبل أزاؿ أسجد بيا حتى ألقاه : فسجد فقمت لو ، قاؿ  {انشقت

فينبغي المحافظة عمى سجود التبلوة في الصبلة خصوصا . كتاب األذاف ، باب الجير بالعشاء : صحيح البخاري 
قاؿ : عف أبي ىريرة قاؿ . وة فيو ترغيـ لمشيطاف وتبكيت لو وذلؾ مما يضعؼ كيده لممصمي وأف سجود التبل

يا ويمو ، أمر : إذا قرأ ابف آدـ السجدة ، اعتزؿ الشيطاف يبكي ، يقوؿ  ) :رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ 
  133اـ مسمـ في صحيحو رقـ رواه اإلم.  ( بالسجود فسجد ، فمو الجنة ، وأمرت بالسجود فعصيت ، فمي النار

  االستعاذة باهلل من الشيطان( 14)
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  الشيطاف عدو لنا ومف عداوتو قيامو بالوسوسة لممصمي كي يذىب خشوعو ويمبِّس عميو صبلتو

و الوسواس يعرض لكؿ مف توجو إلى اهلل تعالى بذكر أو بغيره ، ال بد لو مف ذلؾ ، فينبغي لمعبد أف يثبت " 
إف  }ما ىو فيو مف الذكر والصبلة وال يضجر ، فإنو بمبلزمة ذلؾ ينصرؼ عنو كيد الشيطاف  ويصبر ، و يبلـز

  . {كيد الشيطاف كاف ضعيفا

فإف الشيطاف بمنزلة قاطع الطريؽ ، قمبو جاء مف الوسوسة أمور أخرى،وكمما أراد العبد توجيا إلى اهلل تعالى ب
النصارى إف الييود و : " وليذا قيؿ لبعض السمؼ ع الطريؽ عميو ،تعالى ،أراد قط كمما أراد العبد السير إلى اهلل

  ( . 608/  22مجموع الفتاوى ) " . وما يصنع الشيطاف بالبيت الخرب صدقوا ،:ال نوسوس قاؿ : يقولوف 

بيت لمممؾ فيو كنوزه وذخائره وجواىره، وبيت لمعبد فيو كنوز : وقد مثؿ ذلؾ بمثاؿ حسف ، وىو ثبلثة بيوت " 
بد وذخائره وجواىره وليس جواىر الممؾ وذخائره ، وبيت خاؿ صفر ال شيء فيو ، فجاء المص يسرؽ مف أحد الع

  ( 43: الوابؿ الصيب ص) البيوت ، فمف أييا يسرؽ ؟ 

والعبد إذا قاـ في الصبلة غار الشيطاف منو ، فإنو قد قاـ في أعظـ مقاـ وأقربو وأغيظو لمشيطاف ، وأشده عميو  "
ويجمب عميو بخيمو ورجمو  يزاؿ بو يعده ويمّنيو وينسيو ،ويجتيد كؿ االجتياد أف ال يقيمو فيو بؿ ال فيو يحرص

اه العبد ،وقاـ في ذلؾ فإف عجز عف ذلؾ منو ، وعص. حتى ييّوف عميو شأف الصبلة ، فيتياوف بيا فيتركيا 
بيف قمبو ، فيذّكره في الصبلة ما لـ يكف أقبؿ عدو اهلل تعالى حتى يخطر بينو وبيف نفسو ، ويحوؿ بينو و المقاـ ،

يذكر قبؿ دخولو فييا ، حتى ربما كاف قد نسي الشيء والحاجة وأيس منيا ، فيذكره إياىا في الصبلة ليشغؿ قمبو 
فبل يناؿ مف إقباؿ اهلل تعالى وكرامتو وقربو ما ينالو المقبؿ  عز وجؿ ، فيقـو فييا ببل قمب ،بيا ، ويأخذه عف اهلل

فينصرؼ مف صبلتو مثمما دخؿ فييا بخطاياه وذنوبو وأثقالو ، لـ عز وجؿ الحاضر بقمبو في صبلتو ، وعمى رب
ُتخَفْؼ عنو بالصبلة ، فإف الصبلة إنما تكفر سيئات مف أدى حقيا ، وأكمؿ خشوعيا ، ووقؼ بيف يدي اهلل 

  36: الوابؿ الصيب ص." تعالى بقمبو وقالبو 

ذىاب وسوستو أرشدنا النبي صمى اهلل عميو وسمـ إلى العبلج التالي    :ولمواجية كيد الشيطاف وا 

يا رسوؿ اهلل إف الشيطاف قد حاؿ بيني وبيف صبلتي وقراءتي يمبِّسيا عمّي : عف أبي العاص رضي اهلل عنو قاؿ 
ستو فتعّوذ باهلل منو واتفؿ عمى ذاؾ شيطاف ُيقاؿ لو خنزب فإذا أحس ): ، فقاؿ رسوؿ اهلل صمى عميو وسمـ 

  2203: رواه مسمـ رقـ . ففعمت ذلؾ فأذىبو اهلل عني : قاؿ .  (يسارؾ ثبلثا 

إف أحدكـ إذا قاـ يصمي ) : ومف كيد الشيطاف لممصمي ما أخبرنا عنو صمى اهلل عميو وسمـ وعف عبلجو فقاؿ 
فإذا وجد ذلؾ . حتى ال يدري كـ صمى  -يعني خمط عميو صبلتو وشككو فييا  -جاء الشيطاف فمبس عميو 

  .رواه البخاري ، كتاب السيو ، باب السيو في الفرض والتطوع  (أحدكـ فميسجد سجدتيف وىو جالس 
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إذا كاف أحدكـ في الصبلة فوجد حركة ):اهلل صمى اهلل عميو و سمـ بقولو ومف كيده كذلؾ ما أخبرنا عنو رسوؿ
  .389رواه مسمـ رقـ .(ميو ، فبل ينصرؼ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحافي دبره أحدث أو لـ يحدث ، فأشكؿ ع

عف ابف عباس أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ سئؿ عف :غا عجيبا كما يوضحو ىذا الحديث بؿ إف كيده ليبمغ مبم
يأتي إف الشيطاف ):الرجؿ يخّيؿ إليو في صبلتو أنو أحدث ولـ ُيحِدث ، فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ 

فإذا وجد أحدكـ ذلؾ فبل ينصرفف لـ ُيحدث، فيخيؿ إليو أنو أحدث وأحدكـ وىو في صبلتو حتى يفتح مقعدتو 
وقاؿ في مجمع 222:ص11:ج11556اه الطبراني في الكبير رقـرو  ( حتى يسمع صوت ذلؾ بأذنو أو يجد ريح ذلؾ بأنفو

 رجالو رجاؿ الصحيح 1/242الزوائد

  مسألة

وىي محاولة إشغاليـ بالتفكير في  إلى بعض الخيِّريف مف المصميف" خنزب " ة يأتي بيا وىناؾ خدعة شيطاني
أبواب أخرى مف الطاعات عف الصبلة التي ىـ بشأنيا وذلؾ كإشغاؿ أذىانيـ ببعض أمور الدعوة أو المسائؿ 

ف يجيِّز الجيش في العممية فيستغرقوف فييا فبل يعقموف أجزاء مف صبلتيـ وربما لبَّس عؿ بعضيـ بأف عمر كا
  .الصبلة ، ولندع المجاؿ لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية يجمي األمر ويجييب عف ىذه الشبية 

ني ألجيز جيشي وأنا في الصبلة ): وأما ما يروى عف عمر بف الخطاب مف قولو : " قاؿ رحمو اهلل تعالى   ( وا 
ر الجياد ، فصار بذلؾ مف بعض الوجوه فذاؾ ألف عمر كاف مأمورا بالجياد وىو أمير المؤمنيف ، فيو أمي

ما غير حاؿ القتاؿ ، فيو  بمنزلة المصمي الذي يصمي صبلة الخوؼ حاؿ معاينة العدو ، إما حاؿ القتاؿ وا 
يا أييا الذيف آمنوا  }:قاؿ تعالى . مأمور بالصبلة ، ومأمور بالجياد ، فعميو أف يؤدي الواجبيف بحسب اإلمكاف 

، ومعمـو أف طمأنينة القمب حاؿ الجياد ال تكوف كطمأنينتة  {واذكروا اهلل كثيرا لعمكـ تفمحوف إذا لقيتـ فئة فاثبتوا 
  .حاؿ األمف ، فإذا ُقدِّر أنو نقص مف الصبلة شيء ألجؿ الجياد لـ يقدح ىذا في كماؿ إيماف العبد وطاعتو 

فإذا اطمأننتـ فأقيموا  }:وؼ قاؿ وليذا تخفؼ صبلة الخوؼ عف صبلة األمف ، ولما ذكر اهلل سبحانو صبلة الخ
فاإلقامة المأمور بيا حاؿ الطمأنينة ال يؤمر بيا حاؿ  {الصبلة إف الصبلة كانت عمى المؤمنيف كتابا موقوتا 

  .الخوؼ 

فالناس متفاوتوف في ذلؾ ، فإذا قوي إيماف العبد كاف حاضر القمب في الصبلة ، مع تدبره لؤلمور : ومع ىذا 
رب اهلل الحؽ عمى لسانو وقمبو ، وىو المحدَّث الُمميـ فبل ينكر لمثمو أف يكوف مع تدبيره جيشو بيا ، وعمر قد ض

في الصبلة مف الحضور ما ليس لغيره ، لكف ال ريب أف حضوره مع عدـ ذلؾ يكوف أقوى ، وال ريب أف صبلة 
كاف اهلل قد عفا حاؿ الخوؼ رسوؿ اهلل حاؿ أمنو كانت أكمؿ مف صبلتو حاؿ الخوؼ في األفعاؿ الظاىرة فإذا 

  .عف بعض الواجبات الظاىرة فكيؼ بالباطنة 
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أمر يجب عميو ، قد يضيؽ وقتو ، ليس كتفكره فيما ليس بواجب أو [ في]وبالجممة فتفكر المصمي في الصبلة 
اؿ ، وىو التفكر في تدبير جيشو إال في تمؾ الح[ يمكنو : لعميا ] وقد يكوف عمر لـ يمكف . فيما لـ يضؽ وقتو 

إماـ األمة والواردات عميو كثيرة ، ومثؿ ىذا يعرض لكؿ أحد بحسب مرتبتو ، واإلنساف دائما يذكر في الصبلة 
ما ال يذكره خارج الصبلة ، ومف ذلؾ ما يكوف مف الشيطاف ، كما أف بعض السمؼ ذكر لو رجؿ أنو دفف ماال 

عممت أف : قيؿ لو ، مف أيف عممت ذلؾ ؟ قاؿ قـ فصؿ ، فقاـ فصمى فذكره ، ف: وقد نسي موضعو ، فقاؿ 
الشيطاف ال يدعو في الصبلة حتى يذكره بما يشغمو وال أىـ عنده مف ذكر موضع الدفف ، لكف العبد الكيِّس 

/  22مجموع الفتاوى . يجتيد كماؿ الحضور مع كماؿ فعؿ بقية المأمور ، وال حوؿ وال قوة إال باهلل العمي العظيـ 
610 .  

  التأمل في حال السمف في صالتيم( 15) 

لو رأيت أحدىـ وقد قاـ إلى صبلتو فمما وقؼ في محرابو واستفتح كبلـ " وىذا يزيد الخشوع ويدفع إلى االقتداء فػ 
" سيده خطر عمى قمبو أف ذلؾ المقاـ ىو المقاـ الذي يقـو الناس فيو لرب العالميف فانخمع قمبو وذىؿ عقمو 

  22: رجب ص الخشوع في الصبلة ابف 

كاف إذا قاـ أحدىـ يصمي يياب الرحمف أف يشد بصره إلى شيء أو يمتفت أو يقمب : " قاؿ مجاىد رحمو اهلل 
  1/188تعظيـ قدر الصبلة ." الحصى أو يعبث بشيء أو يحدث نفسو مف شأف الدنيا إال ناسيا ما داـ في صبلتو 

وع ، وكاف يسجد فأتى المنجنيؽ فأخذ طائفة مف ثوبو وىو كاف ابف الزبير إذا قاـ في الصبلة كأنو عود مف الخش
في الصبلة ال يرفع رأسو ، وكاف مسممة بف بشار يصمي في المسجد فانيدـ طائفة منو فقاـ الناس وىو في 

الصبلة لـ يشعر ، ولقد بمغنا أف بعضيـ كاف كالثوب الممقى ، وبعضيـ ينفتؿ مف صبلتو متغير الموف لقيامو 
وبعضيـ يصفر وجيو . وبعضيـ إذا كاف في الصبلة ال يعرؼ مف عمى يمينو وشمالو . عز وجؿ  بيف يدي اهلل

إني أعرؼ بيف يدي مف سأقـو : إذا توضأ لمصبلة ، فقيؿ لو إنا نراؾ إذا توضأت لمصبلة تغيرت أحوالؾ ، قاؿ 
ما لؾ ؟ فيقوؿ : يؿ لو ، وكاف عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو إذا حضرت الصبلة يتزلزؿ ويتموف وجيو ، فق

. جاء واهلل وقت أمانة عرضيا اهلل عمى السموات واألرض والجباؿ فأبيف أف يحممنيا وأشفقف منيا وحممتُيا : 
وبمغنا عف بعض التابعيف أنو كاف إذا قاـ . وكاف سعيد التنوخي إذا صمى لـ تنقطع الدموع مف خديو عمى لحيتو 

فمف منكـ هلل في قمبو مثؿ ىذه .دروف بيف يدي مف أقؼ ومف أناجي أت: إلى الصبلة تغير لونو ، وكاف يقوؿ 
  209: عبد العزيز السمماف ص: سبلح اليقظاف لطرد الشيطاف الييبة ؟

! أَو شيء أحبُّ إلّي مف الصبلة أحّدث بو نفسي : أتحّدث نفسؾ في الصبلة فقاؿ : وقالوا لعامر بف عبد القيس 
: فقاؿ . أبالجنة والحور ونحو ذلؾ ؟ قالوا ال ، ولكف بأىمينا وأموالنا : ي الصبلة ، فقاؿإنا لنحّدث أنفسنا ف: قالوا 
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أي ألف يكثر طعف الرماح في جسدي أحّب إلي مف أف أحّدث نفسي في ] ألف تختمؼ األسّنة فّي أحبُّ إلّي 
  [الصبلة بأمور الدنيا 

إذا كنت في : ي أكوف فييف ، لكنت أنا أنا فّي ثبلث خصاؿ لو كنت في سائر أحوال: وقاؿ سعد بف معاذ 
ذا  ذا سمعت مف رسوؿ اهلل حديثا ال يقع في قمبي ريب أنو الحّؽ ، وا  الصبلة ال أحدث نفسي بغير ما أنا فيو ، وا 

  22/605الفتاوى البف تيمية كنت في جنازة لـ أحّدث نفسي بغير ما تقوؿ ويقاؿ ليا 

أمشي بالخشية ، وأدخؿ بالنية ، وأكّبر بالعظمة ، وأقرأ بالترتيؿ والتفكير ، أقـو باألمر ، و : قاؿ حاتـ رحمو اهلل 
، وأختميا باإلخبلص هلل عز وجؿ ،  وأسّمـ بالنيةلتواضع ،وأجمس لمتشيد بالتماـ ،وأركع بالخشوع ، وأسجد با

  28 - 27الخشوع في الصبلة وأرجع عمى نفسي بالخوؼ أخاؼ أف ال يقبؿ مني وأحفظو بالجيد إلى الموت 

أبو حاتـ الرازي ومحمد بف نصر المروزي ، : أدركت إماميف لـ ُأرزؽ الّسماع منيما : قاؿ أبو بكر الصبغي 
فأما ابف نصر فما رأيت أحسف صبلة منو ، لقد بمغني أف زنبورا قعد عمى جبيتو فساؿ الدـ عمى وجيو ولـ 

مف محمد بف نصر ، كاف الذباب يقع عمى أذنو ما رأيت أحسف صبلة : وقاؿ محمد بف يعقوب األخـر . يتحرؾ 
فبل يذّبو عمى نفسو ، ولقد كنا نتعجب مف حسف صبلتو وخشوعو وىيبتو لمصبلة كاف يضع ذقنو عمى صدره .. 

وكاف شيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو اهلل تعالى إذا دخؿ في الصبلة  1/58تعظيـ قدر الصبلة . كأنو خشبة منصوبة 
دار الغرب  83: الكواكب الدرّية في مناقب المجتيد ابف تيمية لمرعي الكرمي ص. ميؿ يمنة ويسرة ترتعد أعضاؤه حتى ي

  .اإلسبلمي 

قارف بيف ىذا وبيف ما يفعمو بعضنا اليـو ىذا ينظر في ساعتو وآخر يصمح ىندامو وثالث يعبث بأنفو ومنيـ مف 
ارؼ في السجاد والسقوؼ أو يحاوؿ التعّرؼ عمى يبيع ويشتري في الصبلة وربما عّد نقوده وبعضيـ يتابع الزخ

  .مف بجانبيو 

  .ُترى لو وقؼ واحد مف ىؤالء بيف يدي عظيـ مف عظماء الدنيا ىؿ يجرؤ عمى فعؿ شيء مف ذلؾ 

  معرفة مزايا الخشوع في الصالة( 16)

  ومنيا

وضوءىا وخشوعيا وركوعيا فيحسف  ما مف امريء مسمـ تحضره صبلة مكتوبة) : قولو صمى اهلل عميو و سمـ  -
  2/4/7رقـ 1/206رواه مسمـ.(وذلؾ الدىر كمولـ تؤت كبيرة ،إال كانت كفارة لما قبميا مف الذنوب ما ،
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إف العبد ليصمي الصبلة ما ُيكتب لو  ): أف األجر المكتوب بحسب الخشوع كما قاؿ صمى اهلل عميو وسمـ  -
 4/321رواه اإلماـ أحمد ( سيا ، خمسيا ، ربعيا ، ثمثيا ، نصفيا منيا إال عشرىا ، تسعيا ، ثمنيا ، سبعيا ، سد

  1626وىو في صحيح الجامع 

ليس لؾ مف صبلتؾ إال ) : أنو ليس لو مف صبلتو إال ما عقؿ منيا كما جاء عف ابف عباس رضي اهلل عنو  -
  . (ما عقمت منيا 

إف العبد إذا قاـ  ):ؿ النبي صمى عميو وسمـ أف األوزار واآلثاـ تنحط عنو إذا صّمى بتماـ وخشوع كما قا -
رواه البييقي في السنف )  (يصمي ُأتي بذنوبو كميا فوضعت عمى رأسو وعاتقيو فكمما ركع أو سجد تساقطت عنو 

المراد أنو كمما أتـ ركنًا سقط عنو ركف مف الذنوب حتى إذا : " قاؿ المناوي .  (وىو في صحيح الجامع  3/10الكبرى 
إذ " القياـ " و" العبد " امؿ السقوط وىذا في صبلة متوفرة الشروط واألركاف والخشوع كما يؤذف بو لفظ أتميا تك

وىو في صحيح  3/10رواه البييقي في السنف الكبرى " . ىو إشارة إلى أنو قاـ بيف يدي ممؾ المموؾ مقاـ عبد ذليؿ 
  .الجامع 

مف نفسو ، وأحس بأثقاؿ قد وضعت عنو ، فوجد نشاطا  إذا انصرؼ منيا وجد خّفة" أف الخاشع في صبلتو  -
وراحة وروحا ، حتى يتمنى أنو لـ يكف خرج منيا ، ألنيا قّرة عينو ونعيـ روحو ، وجنة قمبو ، ومستراحو في 

نصمي : يقولوف الدنيا ، فبل يزاؿ كأنو في سجف وضيؽ حتى يدخؿ فييا ، فيستريح بيا ، ال منيا ، فالمحبوف 
ولـ يقؿ  (يا ببلؿ أرحنا بالصبلة  ): كما قاؿ إماميـ وقدوتيـ ونبييـ صمى اهلل عميو وسمـ تنا ،فنستريح بصبل

  .أرحنا منيا 

فمف ُجعمت قّرة عينو في الصبلة ، كيؼ تقّر عينو  ( جعمت قرة عيني بالصبلة ): وقاؿ صمى اهلل عميو وسمـ 
  . 37الوابؿ الصّيب " بدونيا وكيؼ يطيؽ الصبر عنيا ؟ 

  االجتياد بالدعاء في مواضعو في الصبلة وخصوصا في السجود( 17)

الشؾ أف مناجاة اهلل تعالى والتذلؿ إليو والطمب منو واإللحاح عميو مما يزيد العبد صمة برّبو فيعظـ خشوعو ، 
 (عميو مف لـ يسأؿ اهلل يغضب )و ( أدعو ربكـ تضرعا وخفية ):عبادة والعبد مأمور بو قاؿ تعالىوالدعاء ىو ال

وقد ثبت الدعاء في الصبلة عف النبي صمى اهلل  2686وحسنو في صحيح الترمذي  1/426رواه الترمذي كتاب الدعوات 
عميو وسمـ في مواضع معينة ىي السجود وبيف السجدتيف وبعد التشيد وأعظـ ىذه المواضع السجود لقولو صمى 

رواه مسمـ كتاب الصبلة باب مايقاؿ في  (جد فأكثروا الدعاء أقرب ما يكوف العبد مف ربو وىو سا ): اهلل عميو وسمـ 
أف ُيستجاب لكـ  -أي حرّي وجدير  -أما السجود فاجتيدوا في الدعاء َفَقَمف ... ): وقاؿ  215الركوع والسجود رقـ 

  207رواه مسمـ كتاب الصبلة باب النيي عف قراءة القرآف في الركوع والسجود رقـ ( 
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رواه  (وعبلنيتو وسرهوِجمَّو ، وأولو وآخره ، الميـ اغفر لي ذنبي ِدقَّو): عميو وسمـ في سجوده ومف أدعيتو صمى اهلل
أخرجو  (الميـ اغفر لي ما أسررت وما أعمنت)وكذلؾ  216كتاب الصبلة ، باب ما ُيقاؿ في الركوع والسجود رقـ : مسمـ 

  11قـماكاف يدعو بو بيف السجدتيف أنظر السبب ر  وقد تقّدـ بعض1067وىو في صحيح النسائي2/569ىالمجتب:النسائي

إذا فرغ أحدكـ مف التشيد فميستعذ باهلل  ): " ومما كاف يدعو بو صمى اهلل عميو وسمـ بعد التشيد ماعممناه بقولو 
وكاف  (.مف أربع ؛ مف عذاب جينـ ، ومف عذاب القبر ، ومف فتنة المحيا والممات ، ومف شر المسيح الدجاؿ 

وعّمـ أبا بكر ( الميـ حاسبني حسابا يسيرا )  .(الميـ إني أعوذ بؾ مف شر ما عممت ومف شر ما لـ أعمؿ ) يقوؿ 
الميـ إني ظممت نفسي ظمما كثيرا ، وال يغفر الذنوب إال أنت ، فاغفر لي  ): الصديؽ رضي اهلل عنو أف يقوؿ 

الميـ إني أسألؾ يا اهلل  ): ؿ في تشيده وسمع رجبل يقو ( مغفرة مف عندؾ، وارحمني إنؾ أنت الغفور الرحيـ 
األحد الصمد الذي لـ يمد ولـ يولد ولـ يكف لو كفوا أحد أف تغفر لي ذنوبي إنؾ أنت الغفور الرحيـ فقاؿ صمى 

الميـ إني أسألؾ بأف لؾ الحمد ، ال  ):وسمع آخر يقوؿ في تشيده  (. قد ُغفر لو ، قد ُغفر لو : اهلل عميو وسمـ 
وحدؾ ال شريؾ لؾ المناف يا بديع السموات واألرض يا ذا الجبلؿ واإلكراـ يا حي يا قيـو إني أسألؾ  إلو إال أنت

تدروف بما دعا ؟ قالوا اهلل ورسولو أعمـ : الجنة وأعوذ بؾ مف النار فقاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ ألصحابو 
ذا ُسئؿ بو أعطى والذي نفسي بيده لقد سأؿ اهلل باسمو األعظـ الذي إذا ُدع: قاؿ  وكاف مف  ( .ي بو أجاب وا 

الميـ اغفر لي ما قّدمت وما أّخرت وما أسررت وما  ):آخر ما يقولو صمى اهلل عميو وسمـ بيف التشيد والتسميـ 
ر،أعمنت وما أسرفت وما أنت أعمـ بو م ىذه األدعية وغيرىا وتخريجيا  ." (ال إلو إال أنتني أنت المقدِّـ وأنت المؤخِّ

وحفظ مثؿ ىذه األدعية يعالج مشكمة صمت بعض الناس وراء اإلماـ إذا  11.ط 163: فة الصبلة لمعبلمة األلباني صفي ص
  .فرغوا مف التشيد ألنيـ ال يدروف ماذا يقولوف

  األذكار الواردة بعد الصالة( 18)

  فإنو مما يعيف عمى تثبيت أثر الخشوع في القمب وما حصؿ مف بركة الصبلة وفائدتيا

والشؾ أف مف حفظ الطاعة األولى وصيانتيا إتباعيا بطاعة ثانية ، وكذلؾ فإف المتأمؿ ألذكار ما بعد الصبلة 
يجد أنيا تبدأ باالستغفار ثبلثا فكأف المصمي يستغفر ربو عما حصؿ مف الخمؿ في صبلتو وعما حصؿ مف 

تجبر النقص في الفرائض ومنو اإلخبلؿ  التقصير في خشوعيا فييا ، ومف الميـ كذلؾ االىتماـ بالنوافؿ فإنيا
  .بالخشوع 

  وبعد الكالم عن تحصيل األسباب الجالبة لمخشوع يأتي الحديث عن

  دفع الموانع والشواغل التي تصرف عن الخشوع وتكدِّر صفوه :ثانيا  

  إزالة ما يشغل المصمي من المكان( 19) 
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لعائشة سترت بو جانب بيتيا ، فقاؿ (ش وقيؿ ثوب ممّوف ستر فيو نق)كاف ِقراـ : عف أنس رضي اهلل عنو قاؿ 
رواه ( عني فإنو ال تزاؿ تصاويره تعرض لي في صبلتي  -أزيمي  -أميطي ) : ليا النبي صمى اهلل عميو وسمـ 

  . 10/391فتح الباري : البخاري 

بيت صغير منحدر في  ) وعف القاسـ عف عائشة رضي اهلل عنيا أنو كاف ليا ثوب فيو تصاوير ممدود إلى سيوة
أّخريو عني فإنو  ): فكاف النبي صمى اهلل عميو وسمـ يصمي إليو فقاؿ  (األرض قميبل شبيو بالمخدع أو الخزانة 

  3/1668رواه مسمـ رحمو اهلل في صحيحو . فأخرتو فجعمتو وسائد  (ال تزاؿ تصاويره تعرض لي في صبلتي 

هلل عميو وسمـ لما دخؿ الكعبة ليصمي فييا رأى قرني كبش فمما ويدؿ عمى ىذا المعنى أيضا أف النبي صمى ا
إني نسيت أف آمرؾ أف تخمر القرنيف فإنو ليس ينبغي أف يكوف في البيت شيء  )صمى قاؿ لعثماف الحجبي 

  2504وىو في صحيح الجامع  2030أخرجو أبو داود  .(يشغؿ المصمي 

ور الناس وأماكف الضوضاء واألصوات المزعجة وبجانب ويدخؿ في ىذا ؛ االحتراز مف الصبلة في أماكف مر 
  .المتحدثيف وفي مجالس المغو والمغط وكؿ ما يشغؿ البصر 

وكذلؾ تجنب الصبلة في أماكف الحّر الشديد والبرد الشديد إذا أمكف ذلؾ فإف النبي صمى اهلل عميو وسمـ أمر 
إف الصبلة في شدة الحر تمنع : " رحمو اهلل تعالى  باإلبراد في صبلة الظير بالصيؼ ألجؿ ىذا ، قاؿ ابف القيـ

صاحبيا مف الخشوع والحضور ، ويفعؿ العبادة بتكّره وتضّجر ، فمف حكمة الشارع أف أمرىـ بتأخيرىا حتى 
. " ينكسر الحّر ، فيصمي العبد بقمب حاضر ، ويحصؿ لو مقصود الصبلة مف الخشوع واإلقباؿ عمى اهلل تعالى 

  22: دار البياف ص. الوابؿ الصّيب ط

  أن ال يصمي في ثوب فيو نقوش أو كتابات أو ألوان أو تصاوير تشغل المصمي( 21) 

: أي  -قاـ النبي اهلل صمى اهلل عميو و سمـ يصمي في خميصة ذات أعبلـ : فعف عائشة رضي اهلل عنيا قالت 
بيذه الخميصة إلى أبي جيـ بف اذىبوا  ): فنظر إلى عمميا فمما قضى صبلتو قاؿ  -كساء مخطط ومرّبع 

وفي " ، فإنيا أليتني آنفا في صبلتي -كساء ليس فيو تخطيط وال تطريز وال أعبلـ  -حذيفة و أتوني بأنبجانّيو 
" كانت لو خميصة ليا عمـ ، فكاف يتشاغؿ بيا في الصبلة : " وفي رواية " شغمتني أعبلـ ىذه : " رواية 

  . 1/391: ج 556الروايات في صحيح مسمـ رقـ 

  .اح كما شاع وانتشر في ىذا الزمافومف باب أولى أف ال يصمي في ثياب فييا صور وخصوصا ذوات األرو 

  أن ال يصمي وبحضرتو طعام يشتييو( 21) 

  560رواه مسمـ رقـ  (ال صبلة بحضرة طعاـ  ): وقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ 
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ـ لو ، بدأ بالطعاـ ألنو ال يخشع إذا تركو وقاـ يصمي ونفسو متعمِّقة بو فإذا ُوضع الطعاـ وحضر بيف يديو أو ُقدِّ 
إذا قرِّب الَعشاء وحضرت  ) :بؿ إف عميو أف ال يعجؿ حتى تنقضي حاجتو منو لقولو صمى اهلل عميو وسمـ. 

ُوضع عشاء إذا  ) :وفي رواية  (. وال تعجموا عف عشائكـ . الصبلة ، فابدؤا بو قبؿ أف تصموا صبلة المغرب 
متفؽ عميو ، البخاري كتاب اآلذف ، باب إذا حضر  (أحدكـ وأقيمت الصبلة فابدؤا بالعشاء وال يعجمّف حتى يفرغ منو 

  . 559-557الطعاـ وأقيمت الصبلة ، وفي مسمـ رقـ 

  أن ال يصمي وىو حاقن أو حاقب( 22) 

نيى رسوؿ اهلل صمى اهلل  )الغائط ولذلؾ الشّؾ أف مما ينافي الخشوع أف يصمي الشخص وقد حصره البوؿ أو 
وىو في  617رواه إبف ماجو في سننو رقـ . والحاقف أي الحابس البوؿ  (عميو وسمـ أف يصمي الرجؿ وىو حاقف 

  .والحاقب ىو حابس الغائط .  6832صحيح الجامع رقـ 

صبلة الجماعة فإف النبي  ومف حصؿ لو ذلؾ فعميو أف يذىب إلى الخبلء لقضاء حاجتو ولو فاتو ما فاتو مف
رواه أبو داود رقـ . ( إذا أراد أحدكـ أف يذىب الخبلء وقامت الصبلة فميبدأ بالخبلء  ) :صمى اهلل عميو و سمـ قاؿ 

  299وىو في صحيح الجامع رقـ  88

هلل بؿ إنو إذا حصؿ لو ذلؾ أثناء الصبلة فإنو يقطع صبلتو لقضاء حاجتو ثـ يتطير ويصمي ألف النبي صمى ا
وىذه المدافعة ببل ريب  560صحيح مسمـ رقـ  (.ال صبلة بحضرة طعاـ وال وىو يدافعو األخبثاف  ): عميو وسمـ قاؿ 
  .ويشمؿ ىذا الحكـ أيضا مدافعة الريح . تذىب بالخشوع 

  أن ال يصمي وقد غمبو الّنعاس( 23)

نعس أحدكـ في الصبلة فمينـ حتى يعمـ ما إذا ) : عف أنس بف مالؾ قاؿ ، قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ 
  210رواه البخاري رقـ . أي فميرقد حتى يذىب عنو النـو ( يقوؿ 

إذا نعس ) : فعف عائشة رضي اهلل عنيا أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ : وقد جاء ذكر السبب في ذلؾ 
مى وىو ناعس ال يدري لعمو يستغفر فيسب أحدكـ و ىو يصمي فميرقد ، حتى يذىب عنو النـو فإف أحدكـ إذا ص

  209رواه البخاري رقـ .  (نفسو 

وقد يحصؿ ىذا في قياـ الميؿ وقد يصادؼ ساعة إجابة فيدعو عمى نفسو وىو ال يدري ، ويشمؿ ىذا الحديث 
  باب الوضوء مف النـو: شرح كتاب الوضوء : فتح الباري . الفرائض أيضا إذا أِمف بقاء الوقت 

  ( :النائم)ال يصمي خمف المتحدث أو  أن( 24)
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 694رواه أبو داود رقـ  ( ال تصموا خمؼ النائـ وال المتحدث) : ألف النبي صمى اهلل عميو و سمـ نيى عف ذلؾ فقاؿ 
  .و قاؿ حديث حسف  375و ىو في صحيح الجامع رقـ 

  .ألف المتحدث يميي بحديثو والنائـ قد يبدو منو ما يميي 

أما الصبلة إلى المتحدثيف فقد كرىيا الشافعي وأحمد بف حنبؿ وذلؾ مف أجؿ أف : " حمو اهلل قاؿ الخطابي ر 
  2/388عوف المعبود  . "كبلميـ ُيشغؿ المصمي عف صبلتو  

: أما أدلة النيي عف الصبلة خمؼ النائـ فقد ضّعفيا عدد مف أىؿ العمـ منيـ أبو داود في سننو كتاب الصبلة 
  كتاب الصبلة: باب الدعاء ، وابف حجر في فتح الباري شرح باب الصبلة خمؼ النائـ : تفريع أبواب الوتر 

كاف النبي : باب الصبلة خمؼ النائـ ، وساؽ حديث عائشة : في صحيحو  -رحمو اهلل تعالى  -وقاؿ البخاري 
  كتاب الصبلة: صحيح البخاري .. صمى اهلل عميو وسمـ يصمي وأنا راقدة معترضة عمى فراشو 

فتح الباري .." وكره مجاىد وطاوس ومالؾ الصبلة إلى النائـ خشية أف يبدو منو ما يميي المصمي عف صبلتو " 
  .الموضع السابؽ 

  .فإذا ُأمف ذلؾ فبل تُكره الصبلة خمؼ النائـ واهلل أعمـ 

  :عدم االنشغال بتسوية الحصى ( 25) 

أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ في الرجؿ يسوي ) عنو روى البخاري رحمو اهلل تعالى عف معيقيب رضي اهلل 
  3/79فتح الباري  (إف كنت فاعبل فواحدة : التراب حيث يسجد قاؿ 

يعني تسوية  (ال تمَسح وأنت تصمي فإف كنَت ال بدَّ فاِعبل فواحدة ): قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ 
  7452الجامع رقـ و ىو في صحيح  946رواه أبو داود رقـ . الحصى 

واأَلولى إذا كاف موضع سجوده . والعمة في ىذا النيي ؛ المحافظة عمى الخشوع ولئبل يكثر العمؿ في الصبلة 
  .يحتاج إلى تسوية فميسوه قبؿ الدخوؿ في الصبلة 

في  ويدخؿ في الكراىية مسح الجبية واألنؼ وقد سجد النبي صمى اهلل عميو وسمـ في ماء وطيف وبقي أثر ذلؾ
جبيتو ولـ يكف ينشغؿ في كؿ رفع مف السجود بإزالة ما عمؽ فاالستغراؽ في الصبلة والخشوع فييا ينسي ذلؾ 

وقد روى ، 72/ 3رواه البخاري فتح الباري  (إف في الصبلة شغبل):ويشغؿ عنو وقد قاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ 
وقاؿ . نعـ وأني مسحت مكاف جبيني مف الحصى ما أحب أف لي حمر ال:ف أبي شيبة عف أبي الدرداء قاؿ اب

  .يعني االنصراؼ مف الصبلة .  79/ 3الفتح .كره السمؼ مسح الجبية في الصبلة قبؿ االنصراؼ : عياض 
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وكما أف المصمي ينبغي أف يحترز مما يشغمو عف صبلتو كما مّر في النقاط السابقة فكذلؾ عميو أف يمتـز بعدـ 
  :خريف ومف ذلؾ التشويش عمى المصميف اآل

  :عدم التشويش بالقراءة عمى اآلخرين ( 26)

أال إف كمكـ مناج ربو ، فبل يؤذيف بعضكـ بعضا ، وال يرفع بعضكـ  ): قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ 
 )  وفي رواية 752و ىو في صحيح الجامع رقـ  83/ 2رواه أبو داود ( في الصبلة ) أو قاؿ  (عمى بعض في القراءة 

  . 1951وىو في صحيح الجامع  2/36رواه اإلماـ أحمد  (ال يجير بعضكـ عمى بعض بالقرآف 

  :ترك االلتفات في الصالة ( 27)

ال يزاؿ اهلل عز وجؿ مقببل عمى  ): قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ : لحديث أبي ذر رضي اهلل عنو قاؿ 
  .وىو في صحيح أبي داود  909رواه أبو داود رقـ  (فت انصرؼ عنو العبد وىو في صبلتو ما لـ يمتفت ، فإذا الت

  :وااللتفات في الصالة قسمان 

  .التفات القمب إلى غير اهلل عز وجؿ  :األوؿ 

وقد سئؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ منيي عنو وينقص مف أجر الصبلة، وكبلىماالتفات البصر ، :الثاني 
: كتاب األذاف باب : رواه البخاري  (اختبلس يختمسو الشيطاف مف صبلة العبد  ): ؿ عف االلتفات في الصبلة فقا

  .االلتفات في الصبلة 

ومثؿ مف يمتفت في صبلتو ببصره أو قمبو مثؿ رجؿ استدعاه السمطاف فأوقفو بيف يديو وأقبؿ يناديو ويخاطبو " 
قمبو عف السمطاف فبل يفيـ ما يخاطبو بو  وىو في خبلؿ ذلؾ يمتفت عف السمطاف يمينا وشماال ، وقد انصرؼ

  .ألف قمبو ليس حاضرا معو فما ظّف ىذا الرجؿ أف يفعؿ بو السمطاف ؟ 

فيذا المصمي ال يستوي ممقوتا مبعدا قد سقط مف عينيو ، أفميس أقؿ المراتب في حقو أف ينصرؼ مف بيف يديو
عر قمبو عظمة مف ىو واقؼ بيف يديو فامتؤل قمبو والحاضر القمب المقبؿ عمى اهلل تعالى في صبلتو الذي قد أش

مف ىيبتو وذلت عنقو لو ، واستحيى مف ربو أف يقبؿ عمى غيره أو يمتفت عنو وبيف صبلتييما كما قاؿ حساف 
ف ما بينيما في الفضؿ كما بيف السماء واألرض ، وذلؾ : بف عطية  إف الرجميف ليكوناف في الصبلة الواحدة ، وا 

  . 36: دار البياف ص .الوابؿ الصيب البف القيـ  ."بقمبو عمى اهلل عز وجؿ واآلخر ساه غافؿ  أف أحدىما مقبؿ

صبلة  -ثوب بالصبلة  ): لحاجة فبل بأس بو ، روى أبو داود عف سيؿ بف الحنظمية قاؿ " و أما االلتفات 
وكاف أرسؿ  ): ؿ أبو داود قا.  (فجعؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يصمي وىو يمتفت إلى الشعب  -الصبح 
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وفتحو الباب لعائشة ونزولو مف .. وىذا كحممو أمامة بنت أبي العاص ، .  (فارسا مف الميؿ إلى الشعب يحرس 
مساكو الشيطاف وخنقو لما أراد أف يقطع صبلتو ،  المنبر لما صمى بيـ يعمميـ ، وتأخره في صبلة الكسوؼ ، وا 

ة ، وأمره برّد المار بيف يدي المصمي ومقاتمتو ، وأمره النساء بالتصفيؽ وأمره بقتؿ الحية والعقرب في الصبل
شارتو في الصبلة وغير ذلؾ مف األفعاؿ التي تُفعؿ لحاجة ، ولو كانت لغير حاجة كانت مف العبث  المنافي  -وا 

  . 22/559مجموع الفتاوى " . المنيي عنو في الصبلة  -لمخشوع 

  :ء عدم رفع البصر إلى السما( 28) 

صبلة فبل يرفع إذا كاف أحدكـ في ال) : وقد ورد النيي عف ذلؾ والوعيد عمى فعمو في قولو صمى اهلل عميو وسمـ 
ما باؿ أقواـ ) :وفي رواية 762وىو في صحيح الجامع رقـ 294/ 5رواه أحمد  (أف يمتمع بصره بصره إلى السماء ،

عف رفعيـ أبصارىـ عند الدعاء في الصبلة رواه مسمـ : وفي رواية ] يرفعوف أبصارىـ إلى السماء في صبلتيـ 
وىو  258/ 5رواه اإلماـ أحمد  (لينتيّف عف ذلؾ أو لتخطفف أبصارىـ : فاشتد قولو في ذلؾ حتى قاؿ .  429رقـ 

  . 5574في صحيح الجامع 

  :أن ال يبصق أمامو في الصالة ( 29) 

إذا كاف أحدكـ يصمي فبل  ): لقولو صمى اهلل عميو و سمـ  ألنو مما ينافي الخشوع في الصبلة واألدب مع اهلل
  397رواه البخاري في صحيحو رقـ . ( يبصؽ ِقَبؿ وجيو فإف اهلل ِقَبؿ وجيو إذا صمى 

، وال ما داـ في مصبله-تبارؾ و تعالى -ما يناجي اهللفإندكـ إلى الصبلة فبل يبصؽ أمامو ،إذا قاـ أح ):و قاؿ 
  1/512 416الفتح رقـ :رواه البخاري(أو تحت قدمو فيدفنيا و ليبصؽ عف يساره ، و ممكا ،عف يمينو فإف عف يمين

ف ربو بينو و بيف قبمتو ، فبل يبزقف أحدكـ في قبمتو ،  ): وقاؿ  إف أحدكـ إذا قاـ في صبلتو فإنما يناجي ربو ، وا 
  1/513 417رواه البخاري الفتح الباري رقـ ( ولكف عف يساره أو تحت قدمو 

ذا كاف المسجد مفروشا بالسجاد ونحوه كما ىو الغالب في ىذا الزماف فيمكنو إذا احتاج أف ُيخرج منديبل ونحوه  وا 
  .فيبصؽ فيو ويرّده 

  :مجاىدة التثاؤب في الصالة ( 31) 

 ( يدخؿإذا تثاَءب أحُدكـ في الصبلة فميكِظـ ما استطاع فإف الشيطاف  ): قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ 
ذا دخؿ الشيطاف يكوف أقدر عمى التشويش عمى خشوع المصمي باإلضافة إلى أنو  . 4/2293رواه مسمـ .  وا 

  .يضحؾ مف المصمي إذا تثاءب 
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  :عدم االختصار في الصالة ( 31) 

وىو  947رواه أبو داود رقـ ( نيى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عف االختصار في الصبلة ): عف أبي ىريرة قاؿ 
  .واالختصار ىو أف يضع يديو عمى خصره . في صحيح البخاري كتاب العمؿ في الصبلة ، باب الخصر في الصبلة 

صميت إلى جنب ابف عمر فوضعت يدي عمى خاصرتي فضرب يدي فمما : فعف زياد بف صبيح الحنفي قاؿ 
وغيره  106/ 2رواه اإلماـ أحمد يى عنو صمى قاؿ ىذا الّصمب في الصبلة وكاف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ين

  2/94أنظر اإلرواء : وصححو الحافظ العراقي في تخريج اإلحياء 

قاؿ . وقد جاء في حديث مرفوع أف التخّصر راحة أىؿ النار والعياذ باهلل رواه البييقي عف أبي ىريرة مرفوعا 
  ظاىر إسناده الصحة: العراقي 

  :ترك السدل في الصالة ( 32) 

رواه أبو داود . (نيى عف السدؿ في الصبلة وأف يغطي الرجؿ فاه  )ما ورد أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ ل
؛ إرساؿ الثوب السدؿ:قاؿ الخّطابي  2/347وف المعبود و قاؿ حديث حسف في ع 6883و ىو في صحيح الجامع رقـ  643رقـ 

 .سدؿ منيي عنو مطمقا ألنو مف الخيبلء وىو في الصبلة أشنع وأقبح ال: 2/236ونقؿ في مرقاة المفاتيح . حتى يصيب األرض 
. وقيؿ إف كانت الييود تفعمو . أي يمتحؼ بثوبيو ويدخؿ يديو مف داخؿ فيركع ويسجد : وقاؿ صاحب النياية 

أف يضع الثوب عمى رأسو أو كتفو ويرسؿ أطرافو أمامو أو عمى عضديو فيبقى منشغبل بمعالجتو : وقيؿ السدؿ 
فيخّؿ بالخشوع بخبلؼ ما لو كاف مربوطا أو مزررا ال ُيخشى مف وقوعو فبل ُيشغؿ المصمي حينئذ وال ينافي 

ويوجد في بعض ألبسة الناس اليـو مف بعض األفارقة وغيرىـ وفي طريقة لبس بعض المشالح . الخشوع 
انفمت وىكذا فينبغي التنبو لذلؾ واألردية ما يبقي المصمي مشغوال في أحياف مف صبلتو برفع ما وقع أو ضـ ما 

.  

أما النيي عف تغطية الفـ فمف العمؿ التي ذكرىا العمماء في النيي عنو أنو يمنع حسف إتماـ القراءة وكماؿ 
  2/236مرقاة المفاتيح السجود 

  :ترك التشبو بالبيائم (  33)

يتشبو اآلدمي بالبيائـ وقد نيينا عف لّما أف اهلل كّرـ ابف آدـ وخمقو في أحسف تقويـ ، كاف مف المعيب أف 
مشابية عدد مف ىيئات البيائـ وحركاتيا في الصبلة لما في ذلؾ مف منافاة الخشوع أو قبح الييئة التي ال تميؽ 

عف نقر الغراب : نيى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ في الصبلة عف ثبلث  ): بالمصمي فمما ورد في ذلؾ 
قيؿ معناه أف يألؼ الرجؿ مكانا  3/428رواه أحمد  (لرجؿ المقاـ الواحد كإيطاف البعير وافتراش السبع وأف يوطف ا
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نياني عف نقرة ):وفي رواية4/91معموما مف المسجد مخصوصا بو يصمي فيو كالبعير ال ُيغير مناخو فيوطنو الفتح الرباني 
قعاء كإقعاء الكمب،والتفات كالتفات الثعمبكنقر    556وىو في صحيح الترغيب رقـ2/311اـ أحمدرواه اإلم .(ة الديؾ،وا 

  ىذا ما تيسر ذكره مف األسباب الجالبة لمخشوع لتحصيميا واألسباب المشغمة عنو لتبلفييا

ف مف ِعظـ مسالة الخشوع وعمّو قدرىا عند العمماء أنيـ ناقشوا القضية التالية   وا 

  ادةفيمن كثرت الوساوس في صالتو ، ىل تصح أم عميو اإلع: مسألة 

  :قاؿ ابف القيـ رحمو اهلل تعالى 

  فإف قيؿ ما تقولوف في صبلة مف عِدـ الخشوع ، ىؿ يعتد بيا أـ ال ؟

  .فبل يعتد بيا ، إال بما عقؿ فيو منيا ، و خشع فيو لربو : أما االعتداد بيا في الثواب : قيؿ 

  .ليس لؾ مف صبلتؾ إال ما عقمت منيا : قاؿ ابف عباس 

  .أو ثمثيا أو ربعيا حتى بمغ عشرىا، إف العبد ليصمي الصبلة ،و لـ يكتب لو إال نصفيا:مرفوعا و في المسند 

فقد عمؽ اهلل فبلح المصميف بالخشوع في صبلتيـ ، فدؿ عمى أف مف لـ يخشع فميس مف أىؿ الفبلح ، و لو 
يا وسقوط القضاء فإف غمب عمييا و أما االعتداد بيا في أحكاـ الدن. اْعتُدَّ لو بيا ثوابا لكاف مف المفمحيف 

  .جوابر و مكمبلت لنقصيا  (بعدىا )الخشوع و تعقميا اعتد بيا إجماعا ، و كانت مف السنف و األذكار عقيبيا 

ف غمب عمييا عدـ الخشوع فييا وعدـ تعقميا فقد اختمؼ الفقياء في وجوب إعادتيا ، فأوجبيا ابف حامد مف  وا 
ختبلفيـ في الخشوع في الصبلة وفيو قوالف لمفقياء ، وىما في مذىب أحمد ومف ىذا أيضا ا. أصحاب أحمد 

  .وغيره 

اختبلفيـ في وجوب اإلعادة عمى مف غمب عميو الوسواس في صبلتو ، فأوجبيا ابف حامد مف : وعمى القوليف 
  .أصحاب أحمد ولـ يوجبيا أكثر الفقياء 

) : في صبلتو بسجدتي السيو ولـ يأمره باإلعادة مع قولو  واحتجوا بأف النبي صمى اهلل عميو وسمـ أمر مف سيا
أذكر كذا ، أذكر كذا ، لما لـ يكف يذكر ، حتى ُيضؿ الرجؿ أف : إف الشيطاف يأتي أحدكـ في صبلتو فيقوؿ 

  . ( يدري كـ صمى
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اهلل عميو ولكف ال نزاع أف ىذه الصبلة ال ثواب عمى شيء منيا إال بقدر حضور قمبو وخضوعو ، كما قاؿ صمى 
  (إف العبد لينصرؼ مف الصبلة ولـ يكتب لو إال نصفيا ، ثمثيا ، ربعيا ، حتى بمغ عشرىا  ): وسمـ 

فميست صحيحة باعتبار ترقب كماؿ مقصودىا  (ليس لؾ مف صبلتؾ إال ما عقمت منيا  ): وقاؿ ابف عباس 
ف سميت صحيحة باعتبار أنا ال نأمره باإلعادة    1/112لكيف مدارج السا. عمييا وا 

إذا أذف المؤذف بالصبلة أدبر الشيطاف ولو  ): وقد ثبت عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ في الصحيح أنو قاؿ 
ضراط ، حتى ال يسمع التأذيف ، فإذا قضى التأذيف أقبؿ ، فإذا ثوب بالصبلة أدبر ، فإذا قضى التثويب أقبؿ ، 

كر كذا ، ما لـ يكف يذكر ، حتى يظؿ ال يدري كـ صمى ، اذكر كذا اذ: حتى يخطر بيف المرء ونفسو ، يقوؿ 
فأمره النبي في ىذه الصبلة التي قد أغفمو الشيطاف :قالوا . ( فإذا وجد أحدكـ ذلؾ فميسجد سجدتيف وىو جالس 

 -كما زعمتـ -مره بإعادتيا ، ولو كانت باطمة فييا ، حتى لـ يدر كـ صمى بأف يسجد سجدتي السيو ، ولـ يأ
  .إعادتيا ألمره ب

وىذا ىو السر في سجدتي السيو ، ترغيما لمشيطاف في وسوستو لمعبد ، وكونو حاؿ بينو وبيف الحضور : قالوا 
  530-1/528مدارج السالكيف . في الصبلة ، وليذا سماىا النبي المرغمتيف 

ف شاء أف يفوتيا لتحصؿ ىذه الثمرات والفوائد فذاؾ كمو إليو إف شاء أف يحص: فإف أردتـ وجوب اإلعادة  ميا وا 
  .عمى نفسو 

ف أردتـ بوجوبيا أنا نمزمو بيا ونعاقبو عمى تركيا ونرتب عميو أحكاـ تارؾ الصبلة فبل   .وا 

  .واهلل أعمـ . وىذا ىو أرجح القوليف 

  خاتمة

طب جمؿ وحرماف الخشوع مصيبة كبيرة وخيتأتى إال لمف وفقو اهلل لذلؾ ، أمر الخشوع كبير ، وشأنو خطير ، وال
رواه الترمذي  (.. الميـ إني أعوذ بؾ مف قمب ال يخشع  ): ولذلؾ كاف النبي صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ في دعائو 

  2769وىو في صحيح سنف الترمذي  3482رقـ  485/ 5

والخاشعوف درجات ، والخشوع مف عمؿ القمب يزيد وينقص فمنيـ مف يبمغ خشوعو عناف السماء ومف يخرج مف 
 " لـ يعقؿ شيئا ،  صبلتو

  :والناس في الصالة عمى مراتب خمسة 
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 . مرتبة الظالـ لنفسو المفرط ، وىو الذي انتقص مف وضوئيا ومواقيتيا وحدودىا وأركانيا :أحدىا 

مف يحافظ عمى مواقيتيا وحدودىا وأركانيا الظاىرة ووضوئيا ، لكنو قد ضّيع مجاىدة نفسو في  :الثاني 
  .الوساوس واألفكار الوسوسة ، فذىب مع 

مف حافظ عمى حدودىا وأركانيا وجاىد نفسو في دفع الوساوس واألفكار ، فيو مشغوؿ بمجيادة عدوه  :الثالث 
  .لئبل يسرؽ صبلتو ، فيو في صبلة وجياد 

 مف إذا قاـ إلى الصبلة أكمؿ حقوقيا وأركانيا وحدودىا ، واستغرؽ قمبو مراعاة حدودىا وحقوقيا لئبل :الرابع 
تماميا ، قد استغرؽ قمبو شأف  كماليا وا  يضيع شيئا منيا ، بؿ ىمو كمو مصروؼ إلى إقامتيا كما ينبغي وا 

  .الصبلة وعبودية ربو تبارؾ وتعالى فييا 

مف إذا قاـ إلى الصبلة قاـ إلييا كذلؾ ، ولكف مع ىذا قد أخذ قمبو ووضعو بيف يدي ربو عز وجؿ ،  :الخامس 
راقبا لو ، ممتمئا مف محبتو وعظمتو ، كأنو يراه ويشاىده ، وقد اضمحمت تمؾ الوساوس ناظرا بقمبو إليو ، م

فيذا بينو وبيف غيره في الصبلة أعظـ مما بيف السماء واألرض ، ، ،وارتفعت حجبيا بينو وبيف ربووالخطرات 
  .وىذا في صبلتو مشغوؿ بربو عز وجؿ قرير العيف بو 

حاسب ، والثالث مكّفر عنو ، والرابع مثاب ، والخامس مقّرب مف رّبو ، ألف لو فالقسـ األوؿ معاقب ، والثاني م
نصيبا ممف ُجعمت قّرة عينو في الصبلة ، فمف قّرت عينو بصبلتو في الدنيا ، قّرت عينو بقربو مف رّبو عز وجؿ 

ف لـ تقّر عينو باهلل في اآلخرة ، وقّرت عينو أيضا بو في الدنيا ، ومف قرت عينو باهلل قّرت بو كؿ عيف ، وم
  40: الوابؿ الصيب ص " تعالى تقطّعت نفسو عمى الدنيا حسرات 

وختاما أسأؿ اهلل عز وجؿ أف يجعمنا مف الخاشعيف وأف يتوب عمينا أجمعيف وأف يجزي بالخير مف ساىـ في ىذه 
 .الرسالة وأف ينفع مف قرأ فييا آميف ، والحمد هلل رب العالميف 


